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Abstrakt  

Bakgrund 

Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke, varav cirka 5 miljoner blir 

handikappade livet ut och behöver vård från bland annat anhöriga. Att vara anhörig 

till en strokedrabbad innebär ofta en stressig situation med både fysiska och psykiska 

konsekvenser. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av att vara anhörig till en 

närstående som drabbats av stroke som bor och vårdas hemma. 

Metod 

En litteraturstudie gjord med åtta kvalitativa studier. Sökningar har genomförts i 

Cinahl och Scopus. Studierna har blivit granskade, analyserade och har ställts 

samman till ett resultat.  

Resultat 

Resultatet presenterades i fem kategorier och 13 underkategorier och visar många 

beskrivningar av känslor och krav som tyngde anhöriga och påverkade deras hälsa 

både fysiskt och psykiskt. Förändrade relationer, mötet med vården och 

anpassningen till en ny vardag var något som anhöriga kämpade med. 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att anhöriga kan ha stora behov av stöd och information för 

att kunna klara av vårdarrollen. Genom att arbeta utifrån familjefokuserad 

omvårdnad kan anhörigas behov och styrkor lyftas fram. Ytterligare forskning på 

anhöriga till närstående som drabbats av stroke utifrån ett genusperspektiv skulle 

vara intressant, bland annat eftersom den största delen anhörigvårdare är kvinnor. 

Nyckelord 

Stroke,anhöriga,erfarenheter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Title: Relatives’ experiences of caring for and living with a 
close relative who suffered a stroke 

Abstract 

Background 

Each year 17 million people suffer stroke worldwide, of these nearly 5 million are 

permanently disabled and in need of care from relatives among others. Being a 

relative of a stroke victim often means a stressful situation with both physical and 

psychological consequences. 

Aim 

The purpose of this study was to describe the experiences of being a relative of a 

stroke victim living and cared for at home. 

Method 

A literature study with eight qualitative studies. Searches have been made inCinahl 

and Scopus. The studies have been reviewed, analyzed and compiled.  

Result 

The results were presented in five main categories and 13 subcategories. The relatives 

described many emotions and demands, which affected their health both physically 

and mentally. They struggled with changed relationships, the health care and 

adjustment to a new living. 

Conclusion 

This study shows that to be able to handle the caring role relatives may have a big 

need for support and information. The relatives’ needs and strengths can be 

highlighted by working from the basis of family-focused care. More research on 

relatives of a stroke victim from a gender perspective would be interesting, for 

instance since most caregivers are women.  

Keywords 

Stroke, relative, experience 
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INLEDNING 

En Nationell utvärdering som Socialstyrelsen gjorde 2011 visar att 61 % av de som 

drabbats av stroke behöver vård och stöd från anhöriga. Behovet av stöd och hjälp 

från anhöriga varierar och hänger ihop med ålder, kön och sjukdomens påverkan. 

Utvärderingen visade även att fler män än kvinnor säger sig behöva stöd och hjälp av 

anhöriga inom alla åldersgrupper (Socialstyrelsen, 2011). Många anhöriga medverkar 

i omvårdnadsarbetet redan under sjukhusvistelsen och personer som har haft tidigt 

stöd av anhöriga förbättras ofta snabbare än de utan stöd. Det är dock inte enkelt att 

vara anhörig, det kräver mycket tålamod, förståelse och styrka (Ericson & Ericson, 

2012, s.266). Denna litteraturstudie kommer att fokusera på anhörigas erfarenheter 

kring vårdarrollen till närstående som drabbats av stroke.  

 

Stroke 

Varje år drabbas 17 miljoner människor av stroke världen över. Av dessa 17 miljoner 

dör cirka 6 miljoner och cirka 5 miljoner blir handikappade livet ut. Stroke är den 

näst största orsaken till handikapp i världen (World stroke organization, 2015). 

 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, (2016) definieras stroke som en förlust i 

blodförsörjningen i hjärnan, ofta orsakat av att ett blodkärl spricker eller blockeras av 

en blodpropp. Det leder i sin tur till nedsatt tillförsel av syre och näringsämnen till 

hjärnan vilket orsakar hjärnskada. Enligt O'Donnell et al. (2010) är riskfaktorer till 

stroke bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och levnadsvanorna rökning, 

psykisk stress, osunda kostvanor och fysisk inaktivitet. 

 

Skadorna som stroke orsakar på hjärnvävnaden kan påverka olika neurologiska 

funktioner som kan yttra sig på många olika sätt. Motoriska och språkliga problem är 

bland det vanligaste, men även tankemönster, känslouttryck och 

personlighetsförändringar kan förekomma. För anhöriga är det svårt att plötsligt inte 

känna igen sin partner och många hamnar i kris med ångest och depression (Pessah-

Rasmussen, 2014, s.334-336). 

 

Att vara anhörig 

Socialstyrelsens termbank beskriver begreppet anhörig som “en person inom familjen 

eller bland de närmaste släktingarna” och anhörigvårdare som “person som vårdar 
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närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning”. Informell 

vård är också ett begrepp som används inom anhörigvård. Informell vård innebär 

obetald vård och stöd som ges till personer som behöver det på grund av sjukdom 

eller handikapp. Närstående beskrivs som “en person som den enskilde anser sig ha 

en nära relation till” (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Det stöd som anhöriga har rätt till regleras av Socialtjänstlagen: ”Socialnämnden ska 

erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 

långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder”(SOL, SFS 2001:453, kap 5, 10§). Trots dessa rättigheter till stöd och 

de stödåtgärder som finns i Sverige, var det många, närmare 90 % av 658 deltagare i 

en studie, som upplevde att de inte fick någon hjälp av den offentliga sektorn 

(Jegermalm, 2004).  

 

Enligt Socialstyrelsens rapport 2012 är det drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder 

som är anhörigvårdare i Sverige till närstående med olika sjukdomsdiagnoser. 

Rapporten visar även skillnader i vilken typ av vård som män och kvinnor ger även 

om det inte är så stora skillnader vad gäller tidsomfattning och frekvens. Männen ger 

mer ekonomiskt stöd (till exempel bidrag till ekonomisk försörjning) och praktisk 

hjälp (till exempel med inköp, städning, tvätt och klippa gräset), medan kvinnorna 

oftare står för umgänge, tillsyn och personlig omsorg (Socialstyrelsen, 2012). En 

studie som studerat anhörigvård med ett genusperspektiv visar att av 328 

anhörigvårdare är 253 kvinnor och 74 män oavsett om den drabbade är man eller 

kvinna. Det är också kvinnorna som oftare upplever större belastning i rollen som 

vårdare. Sambandet mellan vårdtyngd och kön var signifikant (p <0.001) (Casado-

Mejía & Ruiz-Arias, 2016). En signifikant skillnad att kvinnor ofta upplever tyngre 

belastning än män sågs även i studier gjorda av Larson et al. (2008) och del-Pino-

Casado, Frías-Osuna, Palomino-Moral ochRamónMartínez-Riera (2012).  

 

För anhöriga förändras livet, många gånger för alltid, när ens närstående drabbas av 

stroke. Även de anhörigas hälsa påverkas av situationen och många lider av 

nedstämdhet, trötthet och ångest (Pessah-Rasmussen, 2014, s.340). En enkätstudie 

från Socialstyrelsen 2010 visar att ungefär hälften av 729 anhöriga till en närstående 

som drabbats av stroke var anhörigvårdare. Att vara anhörig till en närstående som 
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har drabbats av stroke innebär medverkande i rehabiliteringsarbetet, hjälpa till med 

ADL, men även hushållsarbete och andra sysslor. Av 729 anhöriga uppgav 12 % och 

av 358 anhörigvårdare uppgav 16 % att de hade försämrad hälsa. Många av de 

anhöriga, speciellt anhörigvårdare, har ont om egen tid för exempelvis sociala 

aktiviteter (Socialstyrelsen, 2011). 

 

En review visade att stress hos anhörigvårdare till en närstående som drabbats av 

stroke kan leda till negativa psykiska effekter, ångest och även nedsatt fysisk hälsa. 

Anhöriga var oförberedda på det plötsliga rollbytet, på frustrationen och bristen på 

socialt stöd vilket ökar risken för utvecklingav depression. En studie med 45 

anhörigvårdare visade att 51 % hade utvecklat ångest en månad efter utskrivningen av 

den närstående som drabbats av stroke och 31 % var på gränsen till depression 

(Camak, 2015). 

 

Vården & sjuksköterskans roll 

Anhöriga är många gånger experter på sin närståendes behov och är en stor resurs 

inom vården, många upplever att beslut fattas utan att inkludera åsikter från den 

anhörige eller den närstående som drabbats av stroke. Anhöriga får inte heller det 

stöd de behöver (Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007).I en nationell utvärdering av 

Socialstyrelsen (2011) var det ungefär en tredjedel av 729 anhöriga som inte visste 

vem inom vården de skulle kontakta för att få stöd och råd. 

 

På grund av att anhöriga till närstående som har drabbats av stroke har stor risk för 

negativa konsekvenser ska de inte bara ses som resurser i vården utan också som 

egna personer i behov av vård och bli behandlade som det(Van Heugten, Visser-

Meily, Post & Lindeman,2006).  

 

Familjefokuserad omvårdnad är ett viktigt område. Sjuksköterskor kan inte enbart 

fokusera på personen som är sjuk, eftersom att det kan bidra till att andra 

familjemedlemmar blir bortglömda och åsidosatta. Sjuksköterskan måste därför se 

familjen som en helhet så att delaktigheten ökar och familjens unika resurser och 

kompetens tas tillvara (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Arbetet med anhöriga 

kan beskrivas som två utmaningar för sjuksköterskor. Först handlar det om att lära 

sig se och förstå att det finns en familj bakom patienten men sen är nästa utmaning 
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att lära sig inkludera de anhöriga i vårdsystemet (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012, s.48). I en svensk studie om sjuksköterskors attityder till anhöriga framkom det 

att de flesta tyckte att anhöriga var viktiga i vården av deras närstående (Benzein, 

Johansson, Arestedt & Saveman, 2008). 

 

Utifrån ovanstående studier och rapporter är stroke en sjukdom som kan ha stor 

påverkan på anhörigas liv och hälsa, därför är det av stort värde att ta del av 

deraserfarenheter och tankar kring deras livssituation. Ökad kunskap kan 

förhoppningsvis öka möjligheterna att ge den stöttning och hjälp som kan behövas.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av att vara anhörig till en 

närstående som drabbats av stroke som bor och vårdas hemma. 

 

METOD 

Denna litteraturstudie utgick från kvalitativa studier, vilket har som mål att öka 

förståelsen inom ett visst ämne. Syften gällande lidande, processer, personers 

förväntningar, upplevelser och hur livet utformar sig lyfts fram med kvalitativa 

studier (Friberg, 2012, s.121). En litteraturstudie handlar om att få en bild över 

kunskapsläget och vad som har studerats inom ett visst område (Friberg, 2012, 

s.133). 

 

Definitioner: 

I denna studie kommer fortsättningsvis ‘närstående som drabbats av stroke’ att 

benämnas som ‘närstående’ och ’anhöriga till närstående som drabbats av stroke’ 

benämns som ‘anhöriga’. 

 

Sökmetoder 

Studierna har sökts i databasen CINAHL, som enligtForsberg och Wengström (2015) 

är inriktad på ämnen som rör omvårdnad (s.65) och databasen SCOPUS. 

 

För att hitta sökord har MeSH och tesaurusar använts, vilket är ämnesordsregister 

som visar vilka ord som används i olika databaser. Även studiernas nyckelord har 

setts över för att få tips om bra sökord (Karlsson, 2012, s.104). Sökorden som 
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haranvänts är stroke, experience, relative, family, informal care*, life style changes 

och life change events i olika kombinationer och i olika databaser, se bilaga 1. 

 

Det är många databaser som inte söker automatiskt på böjningarna av ett sökord 

men det är möjligt att komma runt det genom att använda sig utav en teknisk 

funktion som kallas trunkering. Trunkering innebär att bara ordstammen skrivs ut 

och avlutas med ett trunkeringstecken, till exempel care*. Om det däremot skulle 

önskas fler än ett sökord i en sökning, vilket är vanligt när litteratur inom ett visst 

område eftersträvas, kan boolesk sökteknik användas. Denna sökteknik gör det 

möjligt att få ett samband mellan de valda orden. För att koppla ihop två ord, 

används vanligast AND. Ett exempel på detta är stroke AND family, det som händer 

är att sökmotorn kommer att söka på dokument som handlar om både stroke och 

familj (Östlundh, 2012, s.68-69).Dessa tekniker har använts i denna studie.  

 

Urval 

Studien har inkluderat åtta kvalitativa studier som har ett fokus på anhörigas 

erfarenheter efter att en närstående drabbats av stroke. Inklusionskriterierna var att 

studierna skulle vara på engelska- för att kunna förstå vad de handlar om (jfr 

Östlundh, 2012, s.74), peer-rewied, publicerade från år 2006 och både den anhörige 

och den närstående skulle bo hemma. Exklusionskriterierna var studier publicerade 

innan år 2006, den närståendes perspektiv, vårdpersonalens perspektiv ochanhöriga 

till närstående som befinnersig i livets slut,bor på boende eller sjukhus. 

 

Åtta studier har valts ut genom att i varje sökning först läsa titlarna och se syftet i 

varje studie. Trettiofyra studier valdes ut från titlarna och abstrakten lästes igenom 

varav 20 studier valdes ut för att läsas i fulltext (jfr Östlundh, 2012, s.73-74). Tio av 

dessa studier bedömdes som användbara och kvalitetsgranskades. 

Kvalitetsgranskningen utgick från en mall av Willman, Stoltz ochBahtsevani (2011) 

där granskningen blir mer trovärdig om minst två personer granskar texterna var för 

sig och sedan för samman tolkningarna (s.100, 175). Åtta studier blev kvar och 

bedömdes som hög eller medel kvalitet och användes i denna litteraturstudie. 

Sökningarna redovisas i en söktabell, se bilaga 1, och studierredovisas i en 

översiktstabell, se bilaga 2.  
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Anhöriga i denna studie har varit maka, make, syskon, vän, mamma och barn till den 

närstående.  Antalet anhöriga var 144 varav 21 var män och 123 var kvinnor. 

 

Analys 

Studierna har analyserats utifrån Friberg (2012), där tre steg används. Först läses alla 

studier igenom ett antal gånger var för sig, detta för att få en helhetsbild av vad 

studierna handlar om. Därefter lägg fokus på resultaten, som sedan delas in i 

övergripande kategorier, dessa jämförs sedan med varandra för att se likheter och 

skillnader. Sista steget är att göra en sammanställning där resultatet beskrivs (s.140-

142).   

 

I denna studie har resultatet i alla åtta studier lästs igenom två gånger.  

Resultattexten tilldelades sedan olika färger beroende på innehåll. Efter att resultatet 

färgmarkerats, nummerkodades dessa efter vilkenstudie de tillhörde. Resultatet 

klipptes ut och sorterades preliminärt i in åtta grupper utifrån vad texten handlade 

om. Under processens gång blev resultatet sorterat och omflyttat och slutligen 

bildades och benämndes fem kategorier med 13 underkategorier. Underkategoriernas 

innehåll har sedan översatts från engelska till svenska och skrivits ihop till det färdiga 

resultatet.  

 

Forskningsetik 

Tre viktiga aspekter som ska tänkas på kring forskningsetik är att 

forskningen/studien ska handla om väsentliga frågor, att den är av god kvalitet och 

att den genomförs på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012, s.76). All forskning som utförs 

på människor ska följa Helsingforsdeklarationen som säger att medicinsk forskning 

på människor endast får utföras om forskningens betydelse väger tyngre än de 

eventuella risker och bördor deltagarna kan utsättas för. Deltagandet i forskningen 

ska också vara frivillig och kunna avslutas när som helst utan konsekvenser 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). I denna litteraturstudie har ingen ansökan om 

etikprövning gjorts, men alla studier i resultatet har varit etiskt prövade eller etiskt 

granskade sedan tidigare, vilket har varit tydligt utskrivet i varje studie.  

 

En etisk fråga som måste tas hänsyn till i litteraturstudier är att det finns risk för 

feltolkningar och att grupper riskerar att beskrivas nedlåtande (Kjellström, 2012, 
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s.86). Dessa aspekter har tagits i åtanke i denna studie genom att resultatet noga 

arbetats igenom och har översatts från engelska först i sista steget i skrivprocessen för 

att undvika feltolkningar vid sammanställningen.  

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att beskrivas i fem kategorier med 13 underkategorier, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Få ansvar för en 

betungande vårdarroll 

- En plikt eller ett frivilligt val 

- Osäkerhet och rädslor kring att klara av vårdarrollen 

Leva i en förändrad 

vardag 

- Leva med en förändrad närstående 

- Förändrade relationer och roller 

- Förändrat socialt liv och behov av socialt stöd 

- Förändrad ekonomi 

Påfrestningar på den egna 

hälsan 

- Ett betungande ansvar som påfrestar hälsan 

- Behov av egentid och se till egna behov 

Erfarenheter av vården 

och vårdpersonal 

- Ett stort behov av information och kunskap 

- Brister i vårdorganisation och stöd från vården 

- Positiva erfarenheter av stöd från vårdpersonalen 

Livet går vidare 
- Komma in i rollen som vårdare 

- Tankar kring framtid 

 

Få ansvar för en betungande vårdarroll 

Litteraturstudien visar att ‘Få ansvar för en betungande vårdarroll’ omfattas av två 

underkategorier; ‘en plikt eller ett frivilligt val’ och ‘osäkerhet och rädslor kring att 

klara av vårdarrollen’. 

 

En plikt eller ett frivilligt val 

Vårdarrollen kunde upplevas som en plikt och ett påtvingat ansvar och anhöriga 

kände en skyldighet att tillgodose den närstående som drabbats av stroke med vård 

dygnet runt(Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Cecil, 

Thompson, Parahoo & McCaughan, 2012; Saban & Hogan, 2012). Studier visar att 

anhöriga kände förväntningar av både vårdpersonal och familj, att ta på sig ansvaret 
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(Bäckström & Sundin, 2007; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012) och ett krav 

på att visa sig starka och ansvarstagande i kontakt med vården (Wallengren, Friberg 

& Segesten, 2008).  

 

Vårdarrollen kunde även ses som ett privilegium (Cecil et al., 2012), grundat på 

kärlek och lojalitet (Bäckström & Sundin, 2007; Cecil et al., 2012). Anhöriga ville 

vårda sin närstående hemma och gjorde allt för att göra det möjligt (Cecil et al., 

2012).  

 

Osäkerhet och rädslor kring att klara av vårdarrollen 

Rädsla, förvirring och oro fanns för hur anhöriga skulle kunna axla ansvaret och klara 

av alla delar som vårdarrollen innebar (Bäckström & Sundin, 2007; Cecil et al., 2012; 

White et al., 2007). De upplevde sig vilsna, ensamma och kände sig övergivna med 

hela ansvaret och inkastade i en roll utan tillräcklig kunskap, vilket ledde till 

frustration och ångest (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; 

Wallengren et al., 2008).  

 

Vårdarrollen tog tid och energi och kändes överväldigande (Cecil et al., 2012; Saban & 

Hogan, 2012; White et al., 2007), smärtsam, plågsam (Wallengren et al., 2008) 

ochdet var svårt att balansera kraven som ingick vårdandet (Saban & Hogan, 2012; 

Bäckström & Sundin, 2007). En del kände att livet var kaos utan organisation eller 

stöd (Saban & Hogan, 2012), medan en del förminskade vårdarrollen till att bara vara 

en del i familjelivet (Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012). En rädsla för den 

närståendes hälsa gjorde att anhöriga noga övervakade den närstående (Bäckström & 

Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012; Wallengren et al., 2008) och valde att stanna hemma 

(Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Gosman-Hedström & 

Dahlin-Ivanoff, 2012; Wallengren et al., 2008; White, Korner-Bitensky, Rodrigue, 

Rosmus, Sourial, Lambert & Wood-Dauphinee, 2007). Även vid stunder av glädje, 

hopp och lättnad fanns en konstant känsla av osäkerhet, hot och rädsla (Bäckström & 

Sundin, 2007; Wallengren et al., 2008). Den största oron var kring den närståendes 

psykiska och emotionella mående (Cecil et al., 2012).  
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Leva i en förändrad vardag 

Litteraturstudien visar att ‘Leva i en förändrad vardag’ omfattas av fyra 

underkategorier; ‘leva med en förändrad närstående’, ‘förändrade roller och 

relationer’, ‘förändrat socialt liv och behov av socialt stöd’ och ‘förändrad ekonomi’. 

 

Leva med en förändrad närstående 

Studier visar att det var frustrerande, förvirrande och svårt att förstå och hantera 

förändringarna hos den närstående (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; 

Saban & Hogan, 2012). Fysiska symtom som förlamning var skrämmande och det var 

svårt att förstå hur en tidigare frisk kropp kunde bli svag och sårbar (Wallengren et 

al., 2008). Det var dock de psykiska, beteendemässiga och emotionella 

förändringarna, de osynliga, som var svårast att hantera (Bäckström & Sundin, 2009; 

Cecil et al., 2012; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; White et al., 

2007).Många kände inte igen sin närstående längre, de vårdade en främling 

(Bäckström & Sundin, 2007; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Saban & 

Hogan, 2012). Många anhöriga kände ensamhet (Bäckström & Sundin, 2007), förlust 

och sorg över att ha förlorat en livspartner (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012; Saban & Hogan, 2012; Wallengren et al., 2008). Även känslor av att inte vara 

uppskattad (Saban & Hogan, 2012), irritation och ilska som sedan övergick till skuld 

var något anhöriga kämpade med (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

 

Förändrade relationer och roller 

Relationen till den närstående hade förändrats både fysiskt, känslomässigt och 

kognitivt (Saban & Hogan, 2012). Den nya situationen som vårdare var svår och 

skapade en inre konflikt och identitetsförvirring (Bäckström & Sundin, 2007; Van 

Dongen, Josephsson & Ekstam, 2014). Många kände att det var svårt att vara både 

partner, förälder eller barn och vårdare samtidigt (Bäckström & Sundin, 2007; 

Bäckström & Sundin, 2009; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Saban & 

Hogan, 2012; Van Dongen et al., 2014). Många saknade förutom den emotionella 

relationen även den fysiska och sexlivet beskrevs som inte-existerande (Bäckström & 

Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009). Relationer kunde även förändras för att 

tiden de spenderade tillsammans hade ökat (Bäckström & Sundin, 2009; Van Dongen 

et al., 2014), vilket inte alltid var positivt (Van Dongen et al., 2014). 
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Studier visar att trots all stress och sorg som anhöriga kämpade med fanns det kvar 

kärlek och glädje över att ha varandra och att kunna vara tillsammans (Gosman-

Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Saban & Hogan, 2012). Anhöriga och deras 

närstående tog hand om varandra och byggde upp en ny relation grundad på deras 

gamla (Bäckström & Sundin, 2007; Cecil et al., 2012; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012; Saban & Hogan, 2012; White et al., 2007). En del anhöriga beskrev hur 

relationen till den närstående stärktes efter stroken (Saban & Hogan, 2012; Van 

Dongen et al., 2014; White et al., 2007).  

 

Att ta över rollen och sysselsättningarna som den närstående hade haft före stroken 

var svårt (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; 

Saban & Hogan, 2012; Van Dongen et al., 2014; White et al., 2007). De kände sig 

övergivna av sin närstående och ensamma med ansvaret för familj, ekonomi, hushåll 

och sociala kontakter (Bäckström & Sundin, 2009; Wallengren et al., 2008). Att 

pendla mellan de olika rollerna var utmanande, men gjordes mer eller mindre 

omedvetet för att skona både den närstående och den anhöriga från obehag och för 

att behålla värdigheten intakt (Bäckström & Sundin, 2009). 

 

Förändrat socialt liv och behov av socialt stöd 

Studier visar att det sociala livet och relationer med familjemedlemmar och vänner 

påverkades av stroken (Cecil et al., 2012; Wallengren et al., 2008; White et al., 2007). 

Det var svårt att behålla sociala kontakter (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 

2012) bland annat för att all fokus lades på den närstående (Wallengren et al., 2008). 

Anhöriga undvek att gå ut i sociala sammanhang tillsammans med den närstående 

för att pinsamma situationer kunde uppstå. Det var bara de närmaste vännerna som 

förstod och som de kunde känna sig trygga med (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Även rädsla för överstimulering hos den närstående undveks genom 

att minska på den sociala interaktionen (Van Dongen et al., 2014; Wallengren et al., 

2008). Anhöriga hade dåligt samvete över att ha tagit relationer för givet och de 

uppskattade sina nära och kära mer efter stroken (Bäckström & Sundin, 2007). 

 

Många anhöriga kände sig övergivna och oförstådda av vänner och av familj. Det 

upplevdes svårt att be om hjälp och de ville inte klaga eller tjata (Bäckström & 

Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012). Andra hade ett starkt 
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skyddsnät av familj och vänner som ställde upp och gav stöd (Saban & Hogan, 2012; 

White et al., 2007). De var tacksamma över det stöd de fick trots att det hade sina 

begränsningar (Cecil et al., 2012). 

 

Förändrad ekonomi 

Att vara anhörig till en närstående påverkade ekonomin (Bäckström & Sundin, 2009; 

Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012; White et al., 2007). De anhöriga betalade för 

läkarbesök (Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012), ombyggnationer, 

hjälpmedel, medicin, anpassade kläder, transporter och betald hjälp till den 

närstående (Bäckström & Sundin, 2009; White et al., 2007). Förlusten av den 

närståendes inkomst var skrämmande och anhöriga var rädda för att pengarna skulle 

ta slut. En del behövde använda alla besparingar och den egna hälsan lades åt sidan 

för att de inte hade råd. Vissa valde att betala för extra vårdpersonal, medan andra 

hade hjälp av familj och vänner (Saban & Hogan, 2012). 

 

Påfrestningar på den egna hälsan 

Litteraturstudien visar att ‘Påfrestningar på den egna hälsan’ omfattas av två 

underkategorier; ‘ett betungande ansvar som påfrestar hälsan’ och ‘behov av egentid 

och se till egna behov’. 

 

Ett betungande ansvar som påfrestar hälsan 

Studier visar att vara anhörig är påfrestande både psykiskt och fysiskt (Saban & 

Hogan, 2012). Anhöriga uttryckte fysiska problem som: tinnitus, illamående, 

förstoppning, rastlöshet, hjärtklappning (Wallengren et al., 2008) och trötthet/svårt 

att sova (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; 

Saban & Hogan, 2012; Wallengren et al., 2008; White et al., 2007). Psykiska symtom 

kunde vara: ångest, rädsla, frustration, apati, passivitet (Wallengren et al., 2008), 

panikattacker (Cecil et al., 2012; Wallengren et al., 2008)och depression (Bäckström 

& Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009). Många av de anhöriga hade också hög 

ålder och/eller bakomliggande sjukdomar som högt blodtryck, astma, ben- och 

ryggsmärta, cancer och epilepsi (Cecil et al., 2012). 

 

Den närståendes behov och hälsa sattes i fokus och anhörigas egen hälsa sattes åt 

sidan och sågs som mindre viktig (Bäckström & Sundin, 2007; Van Dongen et al., 
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2014). Andra tänkte mer aktivt på sin egen hälsa för att kunna hålla sig frisk nog för 

att kunna vårda sin närstående (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 

2009).  

 

Behov av egentid och se till egna behov 

Förlusten av egentid var ett ständigt problem (Bäckström & Sundin, 2009; Saban & 

Hogan, 2012). Anhöriga kände sig låsta, fängslade i hemmet och spontaniteten 

förvann eftersom de var beroende av andra för få egentid (Bäckström & Sundin, 

2007; Bäckström & Sundin, 2009; Van Dongen et al., 2014). Anhöriga uttryckte att 

det var svårt att göra saker utan att bli avbruten av den närståendes önskningar eller 

av oron över den närstående (Van Dongen et al., 2014), vilket upplevdes som 

överväldigande och stressigt (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 

2009; Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012), medan andra tog det som en naturlig 

del i vårdprocessen (Van Dongen et al., 2014; White et al., 2007). Detta ledde till att 

många anhöriga inte fick tid över för egna behov och intressen (Saban & Hogan, 

2012) och att glädjen i olika aktiviteter förminskades (Van Dongen et al., 2014). 

 

Studier visar att det var en ständig förhandling med den närstående, familjen 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012) och vårdpersonalen om att få egentid 

(Bäckström & Sundin, 2009; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012). Det fanns 

även en inre förhandling som handlade om att tänka positivt, behålla hoppet och 

erkänna sin rätt till egentid (Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

 

Efter en tid började de anhöriga se efter sitt eget mående (Bäckström & Sundin, 

2009; Saban & Hogan, 2012; Van Dongen et al., 2014; White et al., 2007). Skuld, 

skam och upplevda krav från sig själv ochomgivningen hade hindrat dem från att 

tillgodose egna behov (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009). De 

återtog aktiviteter eller hittade nya sätt att slappna av och finna glädje i (Saban & 

Hogan, 2012; Van Dongen et al., 2014), men det kunde krävas kompromisser och 

nedskärning av andra aktiviteter såsom hushållssysslor (Van Dongen et al., 2014).  

Att finna glädjen igen ökade välbefinnandet för både den närstående och de anhöriga 

(Van Dongen et al., 2014).  
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Studier visar att arbetet var en livlina och ett andningsrum från en kaotisk vardag. På 

arbetet kunde de vara sig själva, känna sig uppskattade, fria och umgås med andra 

människor (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Van Dongen et 

al., 2014). Även om det kunde vara stressigt att orka med både jobbet och 

vårdarrollen (Cecil et al., 2012; Van Dongen et al., 2014) ansågs arbetet som en viktig 

källa till energi och distraktion som de inte skulle vilja vara utan (Van Dongen et al., 

2014). 

 

Att börja se sina egna behov innebar att anhöriga fick släppa på kontrollen och 

acceptera hjälp från vårdpersonal, familj och vänner vilket ökadevälmående och 

minskade känslan av att vara fängslad (Bäckström & Sundin, 2009; White et al., 

2007). En studie visar att skilsmässa eller att leva avskilt från den närstående också 

var ett sätt att ta hand sig själv och ha ett eget liv (Bäckström & Sundin, 2009). 

 

Erfarenheter av vården och vårdpersonal 

Litteraturstudien visar att ‘Erfarenheter av vården och vårdpersonal’ omfattas av tre 

underkategorier; ‘ett stort behov av information och kunskap’, ‘brister i 

vårdorganisation och stöd från vården’ och ‘positiva erfarenheter av stöd från 

vårdpersonalen’. 

 

Ett stort behov av information och kunskap 

Studier visar att information från vården värdesattes (White et al., 2007) och 

upplevdes antingen som tillräcklig (Cecil et al., 2012) eller otillräcklig (Cecil et al., 

2012; Wallengren et al., 2008). Det var viktigt att få allmän information om stroken 

(Cecil et al., 2012), medicinhanteringen (Saban & Hogan, 2012), information riktat 

mot deras specifika situation (Cecil et al., 2012; Wallengren et al., 2008; White et al., 

2007) och fortlöpande information om förväntningar under 

återhämtningsprocessens gång (Saban & Hogan, 2012; White et al., 2007). 

Information omutbudet och tillgängligheten av resurser saknades ofta trots att det 

ansågs betydelsefullt (White et al., 2007). Under det första året efter stroken var 

behovet av råd och vägledning stort (Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; 

Saban & Hogan, 2012; White et al., 2007). Särskilt telefonkontakt med sjukvården 

uppskattades (White et al., 2007). För att skydda den närstående sållade anhöriga 

informationen från vården (Bäckström & Sundin, 2007; Wallengren et al., 2008). 
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Inför utskrivningen var vårdinstruktioner, inspektion av hemmet, prövohelg och en 

vårdplanering med hela familjen och vårdteamet positivt (White et al., 2007). 

Anhöriga upplevde förberedelserna som tillräckliga eller otillräckliga (Cecil et al., 

2012; Saban & Hogan, 2012; White et al., 2007). Innan utskrivning fick anhöriga ofta 

förhandla med vårdpersonalen om att inte skriva ut den närstående för tidigt 

(Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012).  

 

Brister i vårdorganisation och stöd från vården 

Många anhöriga var missnöjda och ville ha mer samordnad vård (Bäckström & 

Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012; White et al., 2007) och de såg 

brister i organisationen för hemsjukvården (Bäckström & Sundin, 2009). Problemet 

var oftast inte innehållet i vården utan tillgången till den (Cecil et al., 2012). De 

anhöriga önskade en planering för rehabilitering och ärliga svar angående framtiden 

(Bäckström & Sundin, 2009). Det fanns dock anhöriga som hade orealistiska krav på 

sjukvården; att de skulle fixa stroken (Saban & Hogan, 2012). Trots tacksamhet till 

vårdpersonalen som hjälpte till hemma kändes intelängrehemmetsom en plats för 

personligt utrymme och privatliv(Bäckström & Sundin, 2007).  

 

Studier visar att anhöriga inte tordes klaga på vården, eftersom de var i en 

beroendeställning och var rädda för att få sämre vård till deras närstående 

(Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012), medan andra vågade meddela den 

vårdansvarige när brister sågs (Wallengren et al., 2008). Anhöriga kände sig 

utelämnade från beslutsprocesser och saknade möjligheten till att dela med sig av 

känslor och erfarenheter (Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; Saban & 

Hogan, 2012). Ofta fokuserade vårdpersonalen på den närstående och de anhöriga 

glömdes bort (Bäckström & Sundin, 2009; Wallengren et al., 2008), vilket ledde till 

känslor av osynlighet och betydelselöshet (Wallengren et al., 2008). Många anhöriga 

fick kämpa för att få hjälp (Bäckström & Sundin, 2009; White et al., 2007) och var 

frustrerade över långa väntelistor och begränsat vårdutbud (Bäckström & Sundin, 

2009; Cecil et al., 2012;Wallengren et al., 2008; White et al., 2007) och kraft och 

energi saknades till att ta alla strider (Bäckström & Sundin, 2009). 
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Positiva erfarenheter av stöd från vårdpersonalen 

Studier visar att uppskattning och positiva erfarenheter av vården fanns (Bäckström 

& Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012). K). Pålitlig och kompetent 

personal, hjälpmedel och stöd såsom hemkörning av mat, läkarbesök och avlastning 

ansågs betydelsefullt i vården av den närstående (Saban & Hogan, 2012; White et al., 

2007). Hänvisning till stödgrupper uppskattades (Saban & Hogan, 2012) och en egen 

vårdkontakt var värdefullt (White et al., 2007). Hjälp med organisering och 

samordning av de komplexa vårdbehoven och att vårdpersonalen brydde sig om dem 

och deras närstående önskades (Saban & Hogan, 2012). Tillgänglig personalsom 

pratade med de anhöriga gjorde att de kände sig trygga, stärkta och mindre ensamma 

i rollen (Bäckström & Sundin, 2007; Wallengren et al., 2008). En studie visar hur 

vårdpersonalen, efter en tid, blev en del i det dagliga livet och som en del i familjen 

(Bäckström & Sundin, 2009) 

 

Livet går vidare 

Litteraturstudien visar ‘Livet går vidare’ omfattas av två underkategorier; ‘komma in i 

rollen som vårdare’ och ‘tankar kring framtid’. 

 

Komma in rollen som vårdare 

Livet och prioriteringarna förändrades när den närstående blev sjuk (Bäckström & 

Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; White et al., 2007Saban 

& Hogan, 2012; Van Dongen et al., 2014). Det var svårt att acceptera den nya 

livssituationen och anhöriga försökte att i största mån leva som tidigare för både 

barnens skull och för att kunna ha ett normalt familjeliv (Bäckström & Sundin, 2007; 

Bäckström & Sundin, 2009). Även om anpassningen av hemmet, till exempel att ha 

sängen i vardagsrummet, sågs som nödvändigt, blev det en ytterligare stress att inte 

ha denordning och inredning som önskat (White et al., 2007). 

 

Anhöriga anpassade vardagen och vakade över den närstående för att säkerställa 

återhämtning och välmående (Bäckström & Sundin, 2007; Cecil et al., 2012; Van 

Dongen et al., 2014; Wallengren et al., 2008; White et al., 2007). Självförtroendet och 

säkerheten i vårdarrollen växte i takt med att de hanterade oväntade situationer och 

att de vågade lita på personal och familj som hjälp och avlastning i vårdrollen 

(Bäckström & Sundin, 2009; Van Dongen et al., 2014; White et al., 2007). Att 
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börjalåta den närstående göra saker på egen hand var positivt för den närståendes 

utveckling och för bådas autonomi (Van Dongen et al., 2014). 

 

Få anhöriga hade någon tidigare kunskap eller intresse om stroke och dess 

konsekvenser innan deras närstående blev drabbad (Wallengren et al., 2008), men 

började söka kunskap för att förstå den närstående och den nya situationen 

(Bäckström & Sundin, 2007; Saban & Hogan, 2012; Wallengren et al., 2008). 

Anhöriga med vårderfarenhet, använde sig av kunskapen (Cecil et al., 2012; 

Wallengren et al., 2008) och de utan förkunskap lärde sig att klara av vårdrollen 

(Cecil et al., 2012).  

 

Öppenhet, ärlighet och humor var ett bra verktyg för att motverka laddade 

situationer, behålla värdigheten och hoppet (Bäckström & Sundin, 2007). Religion 

och andlighet (Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012) samt den närståendes egen 

styrka och mod i kampen mot sjukdomen nämns också som styrkande (Saban & 

Hogan, 2012). 

 

Tankar kring framtid 

Många anhöriga uttryckte en rädsla och en oro inför framtiden (Bäckström & Sundin, 

2007; Bäckström & Sundin, 2009;Cecil et al., 2012; Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012; Saban & Hogan, 2012). De närstående skulle troligtvis behöva hjälp 

från de anhöriga lång tid framöver (Wallengren et al., 2008). De vågade inte planera 

någonting, utan tog en dag i taget (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 

2009; Gosman-Hedström & Dahlin-Ivanoff, 2012; Wallengren et al., 2008;White et 

al., 2007). 

 

Anhöriga kämpade med “förbjudna tankar” som handlade om att lämna ansvaret och 

den närstående (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström & Sundin, 2009), även 

döden kunde ses som en befriare från ett livslångt ansvar och dess begränsningar 

(Bäckström & Sundin, 2007). Parallellt med dessa “förbjudna tankar” fanns hopp och 

önskan om att den närstående skulle bli bättre (Bäckström & Sundin, 2009).  

 

Anhöriga försökte vara positiva, se möjligheterna med det nya livet tillsammans, 

acceptera, anpassa och planera framtiden (Bäckström & Sundin, 2007; Bäckström 
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&Sundin, 2009; Cecil et al., 2012; Saban & Hogan, 2012; Van Dongen et al., 2014; 

Wallengren et al., 2008; White et al., 2007), vilket var ihopkopplat med graden av 

återhämtning och förbättring hos den närstående (Bäckström & Sundin, 2007; 

Bäckström & Sundin, 2009; Van Dongen et al., 2014; Wallengren et al., 2008; White 

et al., 2007) och med vad vårdpersonalen förmedlade (Wallengren et al., 2008). 

Anhöriga planerade att fortsätta livet på olika sätt. En del planerade att dela livet med 

den närstående oavsett graden av handikapp, andra valde att överlämna vårdansvaret 

till samhället (Wallengren et al., 2008).  

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva erfarenheter av att vara anhörig till 

en närstående som drabbats av stroke som bor och vårdas hemma. Resultatet 

presenterades i fem kategorier; ‘fåansvar för en betungande vårdarroll’, ‘leva i en 

förändrad vardag’, ‘påfrestningar på den egna hälsan’, ‘erfarenheter av vården och 

vårdpersonal’ och ‘livet går vidare’. Under dessa kategorier finns det 13 

underkategorier. Resultatet kommer att diskuteras utifrån empiriska studier och 

relevant teori.  

 

Resultatdiskussion 

Få ansvar för en betungande vårdarroll 

Litteraturstudien visar att vårdarrollen beskrevs både som en plikt eller som ett 

frivilligt val och de kunde finnas osäkerhet och rädslor förenade med vårdarrollen. I 

linje med resultatet visade en studie av Bulley, Shiels, Wilkie och Salisbury (2010) att 

anhöriga till en närstående som drabbats av stroke uttryckte att vårdarrollen var 

tröttsam och krävande. Andra studier visade att vårdarrollen kunde upplevas 

överväldigande även hos anhöriga till en närstående med Multipel skleros och cancer 

(Hughes, Locock & Ziebland 2013; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 

2015). Utifrån ovanstående kan slutsaten dras att axla en vårdarroll som anhörig kan 

vara betungande när närstående är i behov av mycket vård och omsorg.  

 

Resultatet visade även att anhöriga kände förväntningar av personal och familj att ta 

på sig rollen och krav på att visa sig starka. Enligt Ulmanen ochSzebehely (2014) har 

en ökning setts av anhörigvårdare i Sverige under 2000-talets första decennium och 

antalet äldreboenden har minskat. Vården har börjat flyttas till det egna hemmet mer 
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och mer och trots hjälp av vårdpersonal har ett ökat ansvar lagts på anhöriga. I och 

med politiska beslut har belastningen på anhöriga ökat och slutsatser kan dras att 

anhöriga får svårt att lämna ifrån sig ansvaret fast de i vissa fall skulle vilja det. Enligt 

Benzein et al. (2012, s.24) finns det samhällsekonomiska vinster i att arbeta utifrån 

familjefokuserad omvårdnad, se familjen som en enhet och att anta ett systematiskt 

förhållningssätt. Familjen som enhet kan genom familjefokuserad omvårdnad få stöd 

och ökad tillfredsställelse i vårdarrollen.  

 

Denna litteraturstudie visade även att vårdarrollen kunde vara ett privilegium och 

baseras på kärlek och lojalitet. Resultatet var i linje med en studie som undersökte 

erfarenheter hos anhöriga till närstående med demens (Kraijo, Brouwer, De Leeuw, 

Schrijvers & Van Exel, 2012). En review av Mackenzie ochGreenwood (2012), 

undersökte positiva erfarenheter av att vårda en närstående som drabbats av stroke 

och det framkom bland annat att relationer stärktes och att kärleken ökade. En 

reflektion utifrån resultatet är att det kan vara en kombination mellan positiva 

känslor som kärlek och negativa känslor av tvång och plikt som gör att de anhöriga 

vill ta på sig vårdarrollen.  

 

Leva i en förändrad vardag 

Livet, roller och relationer förändrades för anhöriga när en närstående drabbats av 

stroke vilket framkom i denna studie. Familjefokuserad omvårdnad har ett 

systematiskt förhållningssätt som grund. Det fokuserar på interaktioner, relationer, 

sammanhang och kan liknas vid ett system där alla delar påverkar varandra. En 

förändring i en av delarna i systemet, till exempel en familjemedlem kan därför 

påverka hela systemet - hela familjen (Benzein et al., 2012, s.29-30). Eftersom att 

hela systemet - hela familjen, påverkas är det av stor vikt att ge stöd även åt anhöriga 

när en närstående bli sjuk. Det kan ibland vara så att anhöriga inte ser hur 

sjukdomen påverkar dem själva och det kan behövas extra stöttning för att förstå 

känslor och ageranden. För att hjälpa och stödja anhöriga kan hälsostödjande 

familjesamtal användas. Enligt Benzein, Hagberg ochSaveman (2008) är 

samtalsmodellensgrundstruktur att ha tre samtal med familjen, skicka ett avslutande 

brev och uppföljning. Syftet är att skapa en miljö där nya idéer och föreställningar 

kan bildas och skapa förutsättningar för att hitta lösningar och alternativ. 
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För en del anhöriga var ekonomin en stor oro, vilket framkom i resultatet i denna 

studie. Vårdsystem och ekonomiskt stöd ser olika ut i olika länder och det kan 

reflekteras att den ekonomiska oron blir större eller mindre beroende på vilket land 

anhöriga bor i, men oron kan även finnas i länder med bra vårdsystem såsom i 

Sverige vilket också framkom i resultatet. I en studie i Skottland av Smith, Lavrence, 

Kerr, Langhorne och Lees (2004) framkom det att anhöriga upplever 

bidragssystemet som orättvist och svårt att förstå, vilket försvårar deras ekonomi. I 

en review gjord av Gardiner, Brereton, Frey, Wilkinson-Meyers och Gott (2014) 

undersöktes ekonomiska kostnader och ekonomiska följder av att vårda närstående i 

livets slut. I resultatet framkom det bland annat att vårdarrollen påverkade arbetet 

negativt och att anhöriga själva fick betala för många utgifter som kom till följd av 

sjukdomen. Att ekonomin påverkas när en närstående blir sjuk har även visats i en 

studie av Amir, Wilson, Hennings och Young(2012) inriktat på cancer. Många 

anhöriga kunde inte tänka sig att ekonomin kunde påverkas så pass mycket. Vissa 

fick använda sig utav sina besparingar, vilket gjorde att deras ekonomiska säkerhet 

minskade. Slutsatser kan dras att den ekonomiska oron inte är unikt för anhöriga till 

närstående som drabbats av stroke, utan förekommer även bland andra sjukdomar.  

 

Påfrestningar på den egna hälsan 

Litteraturstudien visade att anhöriga kände sig bundna till hemmet och att de 

saknade egentid. Resultatet var i linje med en studie av Greenwood, Mackenzie, 

Cloud och Wilson (2010) där anhöriga till närstående som drabbats av stroke 

upplevde sig fängslade i hemmet och att spontaniteten försvann. Även anhöriga till 

närstående med kronisk sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS kände sig bundna till 

hemmet och upplevde brist på egentid (Eriksson & Svedlund, 2006; McLaughling et 

al, 2010; Bolmsjö & Hermerén, 2003). En slutsats som kan dras är att begränsningen 

inte är unik för anhöriga till närstående som drabbats av stroke, utan kan gälla för 

anhöriga till närstående med andra sjukdomar också. 

 

Arbetet sågs som en stor resurs för återhämtning för de anhöriga vilket framkom i 

resultatet i denna studie. I en studie av Årestedt, Benzein, Persson ochRämgård 

(2016) med anhöriga till närstående med kronisk sjukdom, lyftes andra viktiga 

platser och miljöer fram som viktiga för välmåendet. Det kunde vara sommarstugan 

eller soffan i det egna hemmet. Enligt Benzein et al. (2012) är familjehälsa ett 
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begrepp som innefattar hälsan hos familjen som helhet men också enskilda 

familjemedlemmar. Förmågan till att klara av händelser kan relateras till inre styrkor 

och yttre resurser (s.42- 43). En reflektion utifrån resultatet är att arbete brukar 

vanligtvis inte ses som en plats för återhämtning utan tvärtom vara energikrävande. 

Enligt Feely och Gottlieb (2000) är det av stor vikt att familjens resurser och styrkor 

identifieras, mobiliseras och stödjas. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att 

arbetet kan vara en stor resurs för anhöriga och att det är någonting vårdpersonal kan 

underlätta för att bevara genom att ge möjlighet för till exempel avlastning i hemmet. 

 

Erfarenheter av vården och vårdpersonal 

Litteraturstudien visar att anhöriga beskrev att information om stroke, medicinering 

och fortlöpande information var viktigt,men även information om resurser var 

önskat.I en studie av Wallengren et al. (2010) framkom det även att anhöriga ville ha 

information om deras egen hälsa, som exempel vanliga reaktioner, känslor, 

hanteringsstrategier, fysisk påverkan och att social isolering kunde förekomma. 

Socialstyrelsen (2016) lyfter fram hur viktigt det är med information till både patient 

och anhöriga.Orsaker till bristande information kan diskuteras. En orsak kan vara att 

anhöriga hamnat i ett chocktillstånd vilket enligt Eide och Eide (2009) gör att det kan 

vara svårt att ta emot information (s.213). I en studie av Hertzberg och Ekman 

(2000) upplevde sjuksköterskor att anhöriga upprepade samma frågor, trots att 

informationen redan var given och sjuksköterskorna var därför oroliga över att deras 

sätt att ge information var otillräcklig och inte nådde fram.Det var vanligt att 

personal och anhöriga missuppfattade varandra och uppfattade situationer helt olika, 

därför kan det vara viktigt att ha tålamod och vara övertydlig för att förvissa sig om 

att anhöriga har förstått. I studien av Åstedt-Kurki,Paavilainen, Tammentie och 

Paunonen-Ilmonen(2001) tas även en bra planerad vård upp som en underlättare.  

 

Litteraturstudien visar att många anhöriga kände sig utelämnade av vårdpersonalen 

och att beslut fattades utan att diskuteras med dem. Vårdpersonalen fokuserade mest 

på den strokedrabbade och glömde bort de anhöriga. I linje med resultatet visade en 

studie av Lindquist och Dahlberg (2002) att anhöriga inte blev informerade eller 

kontaktade av vården vilket gjorde att anhöriga oroade sig för saker de inte hade 

inblick i. För att anhöriga skulle känna sig delaktiga, behövde vårdpersonalen 

kontakta och prata med anhöriga innan betydelsefulla beslut fattades. En reflektion 
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är att relationen mellan sjuksköterskan och familjen är viktigt och kan påverka 

anhöriga negativt eller positivt. Leahey och Harper-Jaques (1996) presenterar fem 

antaganden i relationen mellan sjuksköterskan och familjen som också passar in i 

familjecentrerad omvårdnad: relationen kännetecknas av ömsesidighet, är icke-

hierarkiskt, både sjuksköterskan och familjen har en specialiserad kompetens i att 

bevara hälsa och hantera ohälsa, båda parter tar med sig styrkor och resurser till 

relationen och återkopplings-processer kan ske samtidigt under flera olika 

relationsnivåer. Tapp (2000) belyser behovet av att sjuksköterskan inte tar på sig 

rollen som vård-expert och istället se alla som jämbördiga partners.  

 

Det kan diskuteras vad som gör att kommunikationen mellan vårdpersonal och 

anhöriga blir bristfällig. Enligt Åstedt-Kurki et al. (2001) försämrar stress, 

otillgänglig personal, för lite tid och negativ attityd kommunikationen och samspelet 

mellan sjuksköterskan och de anhöriga. Men även osäkerhet från både vårdpersonal 

och anhöriga kan vara ett hinder. Kommunikation och bemötande kan bli olika även 

beroende på om anhöriga är män eller kvinnor. Enligt Hertzberg, Ekman och 

Axelsson (2003) ansåg sjuksköterskor att det är skillnad på manliga och kvinnliga 

anhöriga. Männen var oftast mer avslappnade och lämnade lättare över vårdansvaret 

till personalen medan kvinnorna i större utsträckning kunde ha synpunkter och klaga 

på detaljer kring vården. Skillnaderna minskade dock i yngre åldrar.  

 

Livet går vidare 

Anhöriga i denna studie kämpade med att anpassa sig och bygga upp en ny vardag 

tillsammans med den strokedrabbade. Inom familjefokuserad omvårdnad ingår 

förändringsteorin som handlar om att ett system, en familj, som är i förändring 

strävar efter att stabilitet. När stabiliteten har inträffat strävas det mot en ny 

förändring igen (Benzein et al., 2012, s.34). Det kan diskuteras att eftersom hela 

systemet påverkas av en förändring så måste också hela systemet få stöd och hjälp att 

anpassa sig till den nya situationen. Enligt Benzein et al.(2012) fokuserar 

förändringsteorin på problemlösning enligt första och andra ordningen. Första 

ordningen handlar om att ge en kortvarig lösning på ett problem medan andra 

ordningen bygger på att få ett bredare perspektiv och hitta alternativa lösningar(s.35-

36). 
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Metoddiskussion 

För att man ska kunna göra en litteraturstudie krävs det att det finns tillräckligt antal 

studier av god kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015, s.26). Valet att göra en 

litteraturstudie, med syftet att beskriva erfarenheter av att vara anhörig till en 

närstående som drabbats av stroke som bor och vårdas hemma, var därför relevant 

eftersom att området var studerat sedan tidigare. Kvalitativa studier har som mål att 

studera personers erfarenheter kring ett visst område (Henricson & Billhult, 2012, 

s.130), vilket var relevant för syftet i denna litteraturstudie.  

 

I denna studie har två olika databaser använts där en är inriktade på omvårdnad, 

vilket enligt Henricson (2012) stärker trovärdigheten, eftersom det blir lättare att 

hitta relevanta studier till syftet (s.473). Det kan diskuteras att fler databaser än två 

skulle ha använts för att få en bredare sökning, men eftersom sökningarna gav 

tillräckligt många studier som passade ihop med syftet var det inte nödvändigt och 

prioriterades därför bort. Enligt Karlsson (2012) ska sökorden baseras på studiens 

syfte för att få fram relevanta studier (s.108). I denna studie har sökorden noga valts 

ut med tanke på syftet och MeSH, tesaurusar och boolesk sökteknik har använts för 

att få så relevanta studier som möjligt. 

 

Urvalet har valts ut genom relevanta avgränsningar till syftet. En av dessa var att 

endast använda studier från de senaste tio åren. Enligt Östlundh (2012) är forskning 

en färskvara och om inte syftet säger något annat är tidsbegränsning en bra 

avgränsning (s.74). Hälften av studierna som använts i denna litteraturstudie har 

genomförts i Sverige, vilket kan resultera i ett vinklat resultat och större 

överförbarhet till Sverige än i andra länder. Vårdsystem, kostnader och sociala 

normer kan till exempel se olika ut i andra länder än i Sverige. Eftersom den andra 

hälften av studierna var från andra länder kan det resultera i att vissa delar av 

resultatet kan vara svårt att överföra till Sverige. Denna litteraturstudie visade dock 

inga större skillnader mellan länderna som påverkar överförbarheten särskilt mycket. 

Det var liknande känslor, erfarenheter och förändringar oavsett vilket land studien 

gjordes i.  

 

Datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats negativt av att författarna till 

denna litteraturstudie aldrig har gjort en litteraturstudie tidigare. En annan svaghet 
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med denna litteraturstudie kan vara tidsbegränsningen, vilket enligt Henricson 

(2012) kan begränsa urvalet av studier (s.473).    

 

Syftet till denna litteraturstudie var inte inriktat på något specifikt kön, däremot visar 

urvalet i studierna en genusskillnad, det var främst kvinnor som deltog i studierna. 

Enligt Danielson (2012) ska urvalet väljas utifrån syftet (s.165), vilket har gjorts i 

denna studie. Slutsaten som kan dras är att främst kvinnor är anhörigvårdare till 

närstående som har drabbats av stroke.  

 

Denna studie har använt två studier med samma urval vilket kan ha påverkat 

resultatet negativt genom att urvalet blivit begränsat, däremot hade studierna olika 

syften vilket gjorde att de olika resultaten tillförde litteraturstudien olika aspekter. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Kjellström (2012) skriver att oredlighet i ett vetenskapligt arbete är att medvetet 

förvränga, manipulera och feltolka resultatet (s.87). För att minska risken för 

feltolkningar har studien använt sig utav studier skrivna på engelska vilket är ett 

språk som författarna förstår och kan hantera. Trots detta kan det ha blivit 

förvrängningar i både tolkning och analys, eftersom att engelskan kan vara svår att 

översätta. Ibland kan det till exempel finnas ett engelskt ord som betyder många ord 

på svenska. Dessa aspekter har tagits i åtanke genom att resultatet noga arbetats 

igenom och har översatts från engelska först i sista steget i skrivprocessen för att 

undvika feltolkningar vid sammanställningen. Något som särskilt togs i åtanke var att 

alla studier skulle vara etiskt granskade.  

 

Betydelse för omvårdnad och konklusion 

Stroke är en komplicerad sjukdom med många olika följder som kan kräva mycket 

uppmärksamhet och vård från både vården och anhörigvårdare. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att anhöriga beskriver många känslor och krav som tynger och 

påverkar deras hälsa både fysiskt och psykiskt. Särskilt behovet av stöd och 

information lyfts fram som viktigt för de anhörigas hälsa. Sjuksköterskan bör därför 

inkludera anhöriga och kan använda sig av familjefokuserad omvårdnad, med vinst 

för både familjen och samhället. Ett sätt att stödja och hjälpa anhöriga kan vara att 
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använda sig av hälsostödjande samtal och bygga upp en bra relation mellan 

sjuksköterskan och de anhöriga.  

 

Den här litteraturstudien lyfter fram anhöriga och förhoppningsvis kommer den göra 

att vårdpersonal som tar del av den kan bli bättre på att förstå och se deras behov av 

stöd och hjälp. Ytterligare forskning på anhörigas erfarenheter av att vårda en 

närstående som drabbats av stroke rekommenderas. Det skulle vara intressant att 

forska på anhöriga utifrån ett genusperspektiv, eftersom den största delen 

anhörigvårdare är kvinnor och att det är skillnad mellan kvinnor och mäns 

erfarenheter av vårdarrollen. 
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*** Urval av studier efter läsning av hela studien 
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Bilaga 2. Studieöversikt 

År                                        
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007  
Bäckström, B., 
& Sundin, K. 
Sverige 
Nursing 
inquiry 

The meaning 
of being a 
middle-aged 
close relative 
of a person 
who has 
suffered a 

stroke, 1 
month after 
discharge from 
a 

rehabilitation 
clinic 

Syftet med 
studien är att 
belysa 
upplevelser 
hos en anhörig 
i medelåldern 
till en 

närstående 
som drabbats 
av stroke, 1 
månad efter 

utskrivning. 
 

Anhöriga rekryterades genom deras 
närstående som drabbats av stroke. De 
anhöriga bjöds in av forskaren genom telefon 
och brev.  
De anhöriga var två män och åtta kvinnor i 
åldern 40-64. 
Inklusionskriterier:  
De närstående skulle ha fått stroke diagnosen 
för första gången med kvarstående 
neurologiska symtom och de skulle vara i 
behov av hjälp under minst 6 månader. 
Exklusionskriterier:  
Den närstående skulle inte lida av någon annan 

allvarlig sjukdom och den anhöriga skulle inte 
drabbats av stroke eller ha kognitiv svikt. 

Det är en kvalitativ 
studie där man har 
intervjuat anhöriga i 
40-75 minuter. De 
använde sig utav 
narrativa intervjuer som 
blev ljudinspelade och 

transkriberades ord för 
ord.  
De har använt sig utav 
fenomenologisk 

hermeneutisk 
analysmetod. 

Resultatet delas in i 
tre huvudkategorier: 
känslan att ha ett 
uppdrag, känslan av 
att vara på drift och 
kampen att hålla 
igång. 

Huvudkategorierna 
delades in i 11 
underkategorier.  
 

Hög/ 
medel 

2009 
Bäckström, B., 

&Sundin, K. 
Sverige 
International 
journal of 

nursing 
studies 

The 
experience of 

being a 
middle-aged 
close relative 
of a person 

who has 
suffered a 
stroke, 1 year 

after discharge 
from a 
rehabilitation 
clinic: A 
qualitative 
study 

Syftet med 
studien är att 

belysa 
upplevelser 
hos en anhörig 
i medelåldern 

till en 
närstående 
som drabbats 

av stroke, ett 
år efter 
utskrivning. 
 
 

Detta är den tredje och sista delen av en större 
studie där samma deltagare som i tidigare 

studier intervjuades. En deltagare från första 
studien har hoppat av så den sista studien har 
haft 9 deltagare istället för 10. 
Nio anhöriga, två män och sju kvinnor i åldern 

40-64. Samma inklutionskriterier och 
exklutionskriterier som föregående studie.  
 

Det är en kvalitativ 
studie där man har 

intervjuat anhöriga. De 
använde sig utav 
narrativa intervjuer som 
blev ljudinspelade och 

transkriberades ord för 
ord. Intervjuerna 
varade i 50- 80 min. 
De använde sig av en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Resultatet delas in i 
fyra 

huvudkategorier: 
Börja försona sig 
med det nya sättet 
att leva, känna sig 

fria från dåligt 
samvete, gå från 
självförnekelse till 

själv-bejakelse, vara 
utanför och 11 
underkategorier. 

Hög/ 
medel 



 

 

År  
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
Cecil, R., 
Thompson, K., 

Parahoo, K. & 
McCaughan, E. 
Storbritannien 
Journal of 
advanced 

nursing 

Towards an 

understanding 
of the lives of 

families 
affected by 
stroke: a 
qualitative 
study of home 

carers 

Syftet är att 

utforska hur 
livet, gällande 

omvårdnad, 
hantering och 
identifiering av 
påverkande 
faktorer ser ut 

hos anhöriga 
till närstående 
som drabbats 
av stroke. 
 

De anhöriga blev 

kontaktade antingen 
innan eller efter 

utskrivningen av deras 
närstående och fick hem 
information om studien.   
De första anhöriga som 
tackade ja blev antagna. 

De blev 30 personer, 23 
kvinnor och sju män. 
Inklusionskriterier: De 
anhöriga skulle inte haft 
någon tidigare erfarenhet 
av att vara 

anhörigvårdare.  

Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer, sex 
veckor efter utskrivningen i deras 

hem och den närstående var ibland 
närvarande och bidrog i 
diskussionerna.  
Exempel på frågor som ställdes var: 
Vad var dina huvudsakliga behov i 

början som anhörigvårdare? 
Har dina behov förändras över tid? 
Intervjuerna blev videoinspelade och 
transkriberade. 
Analysmetoden enligt: 
HandbookofQualitative Research 

skriven av Ryan G.W. & Bernard R. 

Det var olika hur de 

närstående mådde och 
påverkades av stroken, men 

även andra faktorer 
påverkade anhöriga i hur de 
hanterade situationen. 
Resultatet delas in i tre 
huvudkategorier: påverkan 

av stroken, yttre faktorer 
som underlättar vården och 
inre faktorer som hjälper 
vårdaren att orka. 
Huvudkategorierna delades 
in i nio underkategorier 

Medel 

2012 
Gosman- 
Hedström, G. 
& 
Dahlin- 
Ivanoff, S. 
Sverige 
Scandinavian 
journal of 

caring 
sciences 
 

Mastering an 
unpredictable 

everyday life 
after stroke’ – 
older women’s 
experiences of 
caring and 
living with 
their partners 

Syftet med 
studien var att 

utforska och 
lära sig hur 
äldre kvinnor 
upplevde 
deras situation 
och det stödet 
de fick som 

anhörig till en 
partner som 
drabbats av 
stroke.  

Forskarna gjorde ett 
ändamålsenligt urval av 

25 anhöriga som tillhörde 
strokeföreningen i 
Göteborg och matchade 
inklusionskriterierna 
vilket var: personen 
skulle vara 65+, prata 
svenska och ha en 

partner som har 
genomgått en stroke och 
bor hemma. 
16 personer gav 
samtycke och samtliga 
deltagare var kvinnor 

som vårdade män. 

Deltagarna delades in i fyra 
fokusgrupper som diskuterade olika 

ämnen. Varje grupp träffades en 
gång, i högst 2 timmar. 
Några frågor som ställdes var: hur de 
upplevde att leva med en make som 
drabbatsav stroke och vad 
personerna uppfattade som de 
vanligaste problemen i vardagen.  
Alla diskussioner var videoinspelade 
och transkriberade ord för ord och de 
använde sig utav en metod som 
Krueger R. & Casey M. har tagit fram.  

Diskussionerna resulterade 
till ett övergripande tema - 

att klara av en osäker och 
oförutsägbar vardag.  
Bland annat så hade deras 
partner förändrats och de 
kände inte igenom honom i 
många situationer. Detta 
påverkade deras 

gemensamma vardag och de 
blir isolerade från sociala 
sammanhang. Rädslan för 
en ny stroke har gjort så att 
kvinnan oroar sig ständigt 
och begränsar dem till deras 

hem. 

Hög 
/medel 

 



 

År  
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
Saban, K.L. 
& Hogan, 
N.S 
USA 
Journal of 

neuroscience 
nursing 
 

Female 
caregivers 
of stroke 
survivors: 

coping and 
adapting to 

a life that 
once was 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
upplevelsen av 

kvinnliga 
anhörigvårdare 

som vårdar en 
vuxennärståend
e som drabbats 
av stroke det 
senaste året.  

De rekryterade anhöriga genom att lägga 
ut information om studien på internet, i 
support grupper och på olika kliniker. 
Intresserade fick höra av sig till forskaren, 

för att sedan få hemskickat material om 
studien.  
Det var 46 kvinnliga vårdgivare som 
uppfyllde inklutionskriterierna och fick 
vara med i studien. Inklutionskriterierna 
var: Kvinnan skulle vara 18 år eller äldre, 
obetalt vårda sin partner som har 
drabbats av en stroke inom tre till 12 
månader. Deltagarna skulle även kunna 

prata, skriva och förstå engelska. 

Forskarna använde sig utav 
enkäter med öppna frågor. 
Exempel på frågor: Nämn 
några problem som du som 

anhörig vårdare handskas 
med idag?, Vilket typ av 

stöd skulle kunna göra ditt 
liv lättare?Analysmetoden 
var Groundedtheory. 

Resultaten tyder på att 
anhörigvårdare sörjer 
livet de en gång hade 
tillsammans och 

kämpar för att klara av 
kraven från både 

familjen och jobbet 
samtidigt som de 
försöker att interagera 
med sjukvården.  

Hög 
/medel 

2014 
Van Dongen, 

L. 
Josephsson, 
S.& 
Ekstam, L. 
Österrike 
Scandinavian 
journal of 

occupational 
therapy 

Changes in 
daily 

occupations 
and the 
meaning of 
work for 
three 
women 
caring for 

relatives 
post-stroke 

Syftet är att 
undersöka hur 

tre arbetande 
kvinnor 
upplevde och 
hanterade 
förändringen 
det innebar att 
bli 

anhörigvårdare 
till närstående 
som drabbats 
av stroke. 

Deltagarna rekryterades genom två 
stroke-rehabiliteringscenter  
Inklutionskriterier: barn/ partner och var 
den primära vårdaren, ha ett hel- eller 
deltidsjobb, den närstående skulle bo 
hemma och deltagarna skulle ha tre till 15 
månaders erfarenhet av att vara 
anhörigvårdare om minst fem timmar per 
vecka.  
Av fyra personer som passade kriterierna, 
valde tre personer att delta i studien, en 
dotter och två fruar till en strokedrabbad 
person. 

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer 

som varade i 45-90 minuter 
undertvå tillfällen för varje 
deltagare. 
Exempel på fråga: Hur har 
en vanlig dag sett ut- med 
jobb och vård av din 
mamma/make? 

Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ord för ord, 
fenomenologisk 
analysmetod användes och 
IPA som tolkningsanalys. 

Resultatet delades in i 
tre huvudkategorier: 

Erfarenheter av 
utmaningar och känslan 
av att börja kunna 
tycka om sitt yrke igen, 
hantera förändringar- 
prioriteringar och forma 
vardagen, arbetet som 

en plats av stabilitet 
och personligt utrymme 
bidragande till 
välbefinnandet. 
 
 

Hög 
/medel 

 
 



 

År  
Författare 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 
Wallengren, 
C., Friberg, 
F. & 

Segesten, K. 

Sverige 
Scandinavian 
journal of 
caring 
sciences  

Like a 
shadow – 
on 
becoming a 

stroke 

victim’s 
relative  

Syftet är att 
belysa hur det 
är att gå från 
att vara “bara” 

anhörig till att 

vara en anhörig 
till en 
närstående som 
drabbats av 
stroke. 

Deltagarna var 16 anhöriga 
varav 13 kvinnor och tre män. 
Inklusionskriterierna var: 
Erfarenhet av att ha en 

närstående som nyligen drabbats 

av stroke för första gången, tala 
svenska och vara utvald som 
anhörig av den närstående. 
Rektryteringen skedde via en 
sjuksköterska på en enhet. När 
de tackade ja till att vara med så 
blev de sedan kontaktade av 

forskaren. 

Deltagarna intervjuades i 30- 
90 minuter med öppna frågor. 
15 deltagare godkände att bli 
inspelade. Intervjuerna 

transkriberades ord för ord. 
Deltagarna uppmuntrades att 
berätta om sina erfarenheter 
av att vara en anhörig till en 
närstående som drabbats av 
stroke, från det att personen 
blev sjuk fram till intervjun.  
De använde fenomenologisk 

hermeneutisk analysmetod. 

Resultatet delades in i två 
huvudkategorier: allt är kaos 
och att hitta ordning i kaoset. 
De anhöriga hade känslan av att 

i början bli indragna i en osäker 

och kaotisk tillvaro. Ingen 
verkar dock kunna vara kvar i 
kaoset hur länge som helst, 
utan de började drivas av ett 
behov av ordning och en stark 
känsla av att vilja agera och 
jobba mot framtiden. De 

skapade ordning i kaoset med 
hjälp av en stark viljestyrka och 
målinriktning. 

Hög/ 
medel 

2007 
White, C., 
Korner-
Bitensky, N., 
Rodrigue, 
N.,Rosmus, 
C.,Sourial, 
R., Lambert, 
S., & Wood-

Dauphinee,S. 
Kanada 
Canadian 
journal of 
neuroscience 
nursing 

Barriers 
and 

facilitators 
to caring 
for 
individuals 
with stroke 
in the 
community

: The 
family's 
experience  

Syftetvaratt 
undersöka 

anhörigvårdares 
uppfattningar 
av barriärer och 
underlättare i 
rollen som 
vårdare av en 
närstående som 

drabbats av 
stroke, särskilt i 
relation till 
hälso-och 
sjukvården. 

Anhöriga rekryterades via deras 
närstående som drabbats av 

stroke och passade in 
iinklusionskriterierna: 
vårdat/vårdar en närstående som 
drabbats av stroke och inte blivit 
helt rehabiliterad och talar 
engelska eller franska. 
74 personer blev kontaktade och 

47 passade in i kriterierna. Av 
dessa 47 ville 14 personer delta, 
varav hälften var kvinnor. 33 
personer tackade nej. 

Deltagarna delades in i två 
fokusgrupper som varade i 

120- 150 minuter. Även två 
enskilda intervjuer 
gjordes.Exempel på frågor: 
Vad gjorde att du kunde ta 
hem din anhöriga? Vilka 
svårigheter har du upplevt i 
vården av din anhöriga? 
Varje fokusgrupp och intervju 
spelades in och 
transkriberades ordagrant och 
analyserades med 
innehållsanalys. 

De barriärer som lyftes fram 
var: brist på samarbete med 

vårdteamet, intensiteten av 
vårdarrollen, de negativa 
konsekvenserna för 
anhörigvårdaren och bristen på 
stöd från samhället.  
Underlättande faktorer som 
lyftes fram var: koordinering av 

vården, utvecklingen och 
tillfrisknandet hos den 
närstående, trygghet i rollen 
som vårdare, en stödjande 
omgivning och tillgång till 
samhällsresurser. 

Hög 
/medel 

 


